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Mielieji tėvynainiai! mažos patirties. Tačiau vis dėlto 

nuogąstaujame, kad neišsikerotų 
pragaištinga situacija: du lietuviai - 
trys partijos, kad busimasis Seimas 
nepavirstų rytietišku turgumi. Todėl 
mes kreipiamės j Jūs, mielieji tėvy
nainiai, prašydami Jūsų paramos ir 
iš anksto priimdami Jūsų kritiką,

Rinkimai ir referendumas
Spalio 20 d. įvyks Lietuvos Res

publikos Seimo rinkimai ir referen
dumas dėl Lietuvos Respublikos 
Konstitucijos 55,57,131 straipsnių 
pakeitimo. Tą pačią dieną vyks dar 
vienas referendumas "Dėl gyventojų 
indėlių kompensavimo teisingai pri
vatizuojant valstybės turtą". Bal
suojama paštu arba atvykus j Lietu
vos Respublikos ambasadą Londo
ne spaliso 20 d. nuo 9.00 iki 21.00 
vai. Negalintieji atvykti tą dieną gali 
balsuoti ambasadoje spalio 8-11 d. 
ir spalio 14 - 18 d. nuo 14.00 iki 
18.00 vai.
Atvykstant balsuoti reikia turėti 
pasą.

Rinkimai vykdomi pagal pakeistą 
Seimo rinkimų įstatymą, kartu vyksta 
du referendumai-todėl balsavimo 
procedūra yra gerokai sudėtingesnė 
negu per ankstesnius balsavimus ar 
D.Britanijos rinkimus. Atkreipdami į 
tai rinkėjų dėmesį, siūlytume iš anks
to susipažinti su LR Seimo rinkimų 
tvarka ir referendumų organizavimo 
procedūra. Dėl paaiškinimų prašome 
kreiptis į ambasadą telefonu, paštu 
ar faksu.

Daugiamandatėje rinkimų apy
gardoje iškeltų kandidatų pilnas 
sąrašas paskelbtas 1996.09.20 
"Valstybės žiniose" Nr.89. Su šiuo są
rašu bei papildoma informacija apie 
partijas, politines organizacijas ir 
Naujamiesčio rinkimų apygardos 
Nr.1 kandidatus Jūs galite susipažinti 
Lietuvos Respublikos ambasadoje 
Londone, Londono lietuviškos 
Šv.Kazimiero bažnyčios parapijos 
salėje, Sodyboje (Headley Country 
Club), Bradfordo, Manchesterio, 
Nottinghamo lietuvių klubuose.

Oficialioji informacija apie 
rinkimų tvarką, partijas ir kandidatus 
taip pat pasiekiama per internet, 
http://www.lrs.lt/rinkimai.

Lietuvos Respublikos ambasa
da 84 Gloucester Place,

London W1H 3H 
Tel.0171 -486-6401, 

0171-486-6402 
Faksas:0171 -486-6403

Kelis dešimtmečius visi gyvenom 
ta pačia viltimi atkurti savo nepri
klausomą valstybę. Kartais toji viltis 
ir tikėjimas toli nuo Lietuvos žėrė
davo netgi ryškiau negu pavergtoj 
mūsų tėvynėj. Ne veltui okupantai 
taip stengėsi nutraukti mūsų ryšius, 
atkirsti nuo tautos kamieno jos 
žaliuojančias šakas - JAV, Pietų 
Amerikoj, Kanadoj, Australijoj ir kitur.

Nors jau paminėjom šeštąsias 
atkurtos valstybės metines, jau 
griūnant iškrypusiai sovietų imperijai, 
tačiau visi jaučiam, kaip sunkiai mū
sų tauta, klupdama, išgyvendama vis 
naujus sunkumus, eina į Vakarus, į 
žmoniškesnį visuomenės gyvenimą.

Grįžtamoji postkomunistinė ban
ga dar sykį pažeidė Lietuvą. Sovie
tinės nomenklatūros valdoma mūsų 
valstybė per ketverius metus atsidūrė 
prie finansinės - ekonominės be
dugnės. Šio rudens viltį iš esmės 
pakeist situaciją temdo didžiulis tau
tos susiskaldvmas, beje, jaučiamas 
ir tarp Jūsų. Prieš Seimo rinkimus 
pridygo gausybė laikinųjų partijų, 
atsitiktinių politikų, kurie, vienodai 
plūsdami kairę ir dešinę, mėgina 
suvaidinti "trečią jėgą", skelbiasi esą 
Lietuvos išganytojai.

Valdančioji partija daugiausia 
dervos išliejo Tėvynės Sąjungai 
(Lietuvos 
konservato
riams) apjuo
dinti. Mūsų 
oponentai jau
čia, kad ši 
partija - pati 
rimčiausia jų 
ko n ku rentė, 
turinti realią 
galimybę lai
mėti rinkimus 
ir kartu su 
Krikščion ių 
d emo kratų 
partija suda
ryti daugumą 
Seime. 
Mes visus 
tuos ketverius 
metus atkak
liai dirbome ir 
įgyjome ne-

Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjungos 
Tarybos

Metinis suvažiavimas
įvyks š.m. spalio mėn.26 dieną, 13.00 vai. 

’’Židinyje” 16 Hound Road,
West Bridgford Nottingham NG2 6AH

Numatyta svarbi ir plati darbotvarkė
Pagrindiniai svarstomieji klausimai bus šie:

1. Lietuvių namų pirkimas Londone:
a. ar iš viso tokie namai reikalingi
b. jei reikalingi, kokioje Londono dalyje jie turi būti
c. už kokią kainą galima pirkti
d. kaip norime tokius namus panaudoti.

2. Pertvarkymas DBLS-gos narių registracijos ir
nustatymas nario mokesčio.

3. Valdybų atsisakymas suteikti knygas patikrinimui
4. Abejonė dėl kai kurių valdybos narių sugebėjimo ir 

supratimo, tvarkant LNB-vės ir DBLS-gos reikalus. Į šį 
suvažiavimą yra pakviesti skyrių atstovai, organizacijų atstovai 
ir visa lietuviškoji Didžiosios Britanijos bendruomenė.

Jūsų įsipareigojimus mums. Balsuo
kite už Tėvynės Sąjungą - Lietuvos 
konservatorius! Mūsų sąrašo 
numeris - 19.

Jūsų balsai labai svarbūs ir 
vienmandatėje apygardoje. Per 
1992-jų metų rinkimus Jūs. balsuo
dami 1-ojoje Naujamiesčio apygar
doje, padėjote laimėti Sąjūdžio kan
didatui Medardui Čobotui. Šiandien 
šioje vienmandatėje Vilniaus Nauja
miesčio apygardoje (kur daug kita
taučių) tarp dvylikos kandidatų įrašy
tas Tėvynės Sąjungos-Lietuvių 
konservatorių frakcijos Seime 
aeniūnas Andrius Kubilius. Jis yra 
vienas pačių jauniausių ir 
talentingiausių politikų. Padėkime 
laimėti jam! Dalyvaukime 
rinkimuose! Būkime kartu ir stiprin
kime savo valstybę.

Vytautas Landsbergis 
TS Pirmininkas

Gediminas Vagnorius
TS Valdybos Pirmininkas 

Vilnius 1996 m. spalio 2 d.
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Prezidentas į naująją rezi
denciją tikisi persikelti 1997 
metų išvakarėse /la iže/

) naująją rezidenciją Vilniaus 
senamiesčio centre, buvusiuose 
Menininkų rūmuose, Lietuvos 
prezidentas ir jo kanceliarija tikisi 
persikelti 1997 metų išvakarėse. 
Dabar reprezentacinių valstybės 
rūmų ansamblio restauravimo 
darbus dirba 280 žmonių, iš jų 
trečdalis yra Panevėžio statybininkai.

Intensyvus ansamblio pertvar
kymas vyksta nuo pernai rudens. 
Daugelis pagrindinių rūmų detalių 
perstatyta iš naujo, nes buvo 
sueižėję ne tik sienos, bet ir pamatai, 
visos požeminės komunikacijos.

Rugpjūčio 29 dieną Vyriausybė 
iš rezervo fondo paskyrė 2 mln. Lt 
reprezentacinių rūmų ansamblio res
tauravimo bei pritaikymo prezi
dentūrai darbams apmokėti. Kiek 
kainuos viso rūmų ansamblio, parko, 
prie rūmų ir universiteto esančių 
aikščių bei gatvių sutvarkymas, 
Prezidentūros pareigūnas negalėjo 
pasakyti. Pasak jo, neaišku ir kada 
bus šie darbai galutinai baigti.

"Rūmai - senamiesčio ašis. 
Metant akmenį į maurais apaugusį 
tvenkinį, šiuo atveju - apleistąjį sena
miestį, ratilai vilnija toliau" sakė Vla
dislavas Staponavičius. Tai reiškia,

Vaistai į Lietuvą
Priimame užsakymus ir siunčiame i Lietuvą visų rūšių 

visame pasaulyje gaminamų vaistų.
Siunčiame ir tokių vaistų, kurių be gydytojo recepto 

negalima pirkti. Mums receptas nereikalingas, 
jei vaistų pavadinimas yra žinomas.

Taip pat pristatome Lietuvoje ir kitur rašomąsias mašinėles 
su lietuvišku šriftu.

Elektroninė "Optima" rašomoji mašinėlė su lietuvišku 
šriftu, su pristatymo išlaidomis kainuoja £150.00. doleriais 

-230.00. Rašomoji juostelė, cartridge £4.00, doleriais - 6.00. 
Klaidų atitaisymo juostelė (5) £7.00. doleriais - 10.00.

PRISTATOME Į RANKAS PINIGINES DOVANAS 
LIETUVOJE

Pervedimo mokestis 3% plius pristatymo ir iškeitimo i 
pageidaujamą valiutą £15.00 išlaidos.

Anglų - lietuvių, lietuvių - anglų žodynai.
Modern Lithuanian mokomasis lietuvių kalbos vadovėlis 

/21 pamoka/. Posakiai, idiomai, gramatika. 
Visi paaiškinimai ir vertimai anglų kalba.

Vadovėlis ir audiokasetės su persiuntimu kainuoja £29.00. 
Turistiniai pasikalbėjimai lietuviškai - angliškai £4.50

Baltic Management Company.
(Z.Juras & A.Juras)

11 London Lane, Bromley, Kent BRI 4HB, 
England. Tel.:0181 460 2592, Faksas 0181 290 0285.

Europos Lietuvis Nr. 22 

kad, rekonstravus reprezentacinius 
rūmus, bus restauruojami ir 
aplinkiniai namai.
Kaune atidengiamas Stasio 
Lozoraičio paminklas /la 176/

Tautos šventės - Vytauto Didžio
jo karūnavimo - proga, 8-to rugsėjo, 
Vienybės aikštėje, Kaune, prie namo, 
kuriame gyveno Lozoraičių šeima, 
buvo atidengtas paminklas velioniui 
Lietuvos ambasadoriui JAV ir Italijoje 
Stasiui Lozoraičiui.

Paminklas atidengtas vidurdienį. 
Prieš tai nuo 11 vai. Kauno Karmelitų 
bažnyčioje buvo aukojamos šv. 
Mišios už S. Lozoraitį ir už Lietuvą. 
Paminklą atidengė ambasadoriaus 
S. Lozoraičio našlė Daniela, 
pašventino Karmelitų bažnyčios 
klebonas Algimantas Keina.

Į paminklo atidengimo iškilmes 
buvo pakviesti S. Lozoraičio brolis - 
Lietuvos ambasadorius prie Šventojo 
Sosto Kazimieras Lozoraitis, Tėvynės 
sąjungos (Lietuvos konservatorių) 
pirmininkas Vytautas Landsbergis.

Paminklą sukūrė skulptorius 
Juozas Šlivinskas, architektai Birutė 
ir Juozas Poniškaičiai, Algis Mikėnas. 
Sumanymo pastatyti paminklą inicia
torė - Marija Garšvienė ir jos vado
vaujamas Stasio Lozoraičio atminimo 
pagerbimo komitetas. Paminklui 
pastatyti buvo surinkta 59 tūst. Lt.

Lietuvos mokylos šventė 
mokslo metų pradžią /lai?6/

Naujus mokslo metus pradėjo 
2261 bendrojo lavinimo mokykla, 15 
aukštųjų mokyklų, 104 profesinės ir 
52 aukštesniosios mokyklos. Ben
drojo lavinimo mokyklose mokysis 
daugiau kaip pusė milijono moks
leivių, aukštosiose - 54 tūks. vaikinų 
ir merginų.
Tragedija Kauno mariose lai76

Kauno mariose įvyko didžiausia 
pastarojo dešimtmečio tragedija 
Lietuvos vidaus vandenyse - apvirtus 
kateriui nuskendo penki Kauno 
jėzuitų gimnazijos moksleiviai.
Baltarusija: Parlamentas ig
noruos valstybinę televiziją 
/Respublika 229. BNS, Eltos, PAP inf./

Minskas. Baltarusijos Aukščiau
sioji Taryba priėmė nutarimą, kuriuo 
"už tendencingą Parlamento posė
džių nušvietimą" iš šalies valstybinės 
televizijos žurnalistų ir operatorių 
atimama akreditacija.

Parlamentarai apkaltino Bal
tarusijos valstybinę televizijos ir ra
dijo bendrovę, kad ji ignoravo pa
kartotinį prašymą tiesiogiai transliuoti 
Parlamento sesijas, Parlamento va
dovų kalbas bei objektyviai nenu- 
švietė prezidento ir parlamentarų 
konflikto.

Praėjusią savaitę teismas televizi
jos vadovui Grigorijui Kiseliui 
paskyrė 3 mln. Baltarusijos rublių 
(207 dolerių) baudą už atsisakymą 
transliuoti Parlamento sesijas.

Baltarusijos teritorijoje matomos 
keturios Rusijos televizijos progra
mos. Trys Rusijos televizijos kompa
nijos turi Minske savo kores
pondentus, kurių veiklą labai kritiškai 
vertina prezidentas Aleksandras 
Lukašenka. "Savąja" televizija 
prezidentas patenkintas.
Darbo visiems gana Anglijoj.
Siūlo darbą /Respublika 229/
Darbas Anglijoje (vyrai - nuo 27 m., 
moterys - nuo 30 m.)
Latvija ryžtingai sieks įstoti į 
NATO /la 179/ Latvijos užsienio 
reikalų ministras Valdis Birkavas 
pareiškė, kad jo šalis, siekianti įstoti 
j Šiaurės Atlanto sąjungą, "kumščiais 
daužys" NATO duris, o ne mandagiai 
belsis į jas.

Latvija bijo savo didžiosios 
kaimynės Rusijos, ypač dabar, kai 
dėl Boriso Jelcino ligos ir jo širdies 
operacijos didelė prezidento įgalio
jimų dalis atiteks kitiems asmenims. 
"Nėra lengva miegoti greta dramblio" 
- komentavo V. Birkavas.
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Rinkiminė apklausa
iš "Respublikos* Nr. 229
"Respublikos“ dienraščio užsa

kymu bendra Lietuvos ir Didž. Brita
nijos rinkos ir viešosios nuomonės 
tyrimų kompanija “Baltijos tyrimai“ 
rugsėjo 11-20 dienomis 105 Lietuvos 
vietovėse apklausė 1023 15-74 metų 
Lietuvos gyventojus. Apklaustųjų su
dėtis atitinka 15-74 metų Lietuvos 
gyventojų sudėtį pagal lytį, amžių, 
išsimokslinimą, tautybę, gyvenvietės 
tipą. Apklaustųjų žmonių nuomonė 
atitinka Lietuvos gyventojų nuomonę.

Kl. "Kurie Lietuvos visuomenės 
veikėjai geriausiai atstovauja jūsų 
interesams?” (pavardes žmonės 
vardino patys).

Iš viso buvo paminėtos 93 
pavardės. Pateikiamas sąrašas tų, 
kuriuos paminėjo bent 0,5 proc. res
pondentų.
1. A. Brazauskas 10,4%
2. V. Landsbergis 8,2%
3. R. Ozolas 7,2%
4. E. Bičkauskas 7,1%
5. V. Adamkus 5,8%
6. G. Vagnorius 4.0%
7. K. Prunskienė 2,9%
8. K. Antanavičius 2,0%
S. R. 1,7%
10. A. Saudargas 1,5%
11. L.M. Stankevičius 1,3%
12. Č. Juršėnas 0,9%
13. A. Sakalas 0,9%
14. P. Gylys 0,6%
15. K. Glaveckas 0,5%

18-74 metų respondentai buvo 
paprašyti pasakyti savo numonę 
apie artėjančius rinkimus.

Kl. "Ar jūs ketinate dalyvauti 
Seimo rinkimuose, kurie vyks 1996 
m. spalio 20 dieną?"
1. Taip 65 proc
2. Ne 14 proc
3. Dar neapsisprendė 21 proc

KONSERVATORIAI ŠVARINA 
SAVO GRETAS /LA Nr. 175/

Vilnius (BNS). Tėvynės sąjunga, 
vykdydama savo "švarių rankų" 
programą, pašalino Vilniaus tarybos 
deputatę Liudą Žekonienę iš savo 
partijos. Konservatorių valdyba pri
ėmė sprendimą "už savanaudišku
mą tarnyboje ir Tėvynės Sąjungos 
vardo teršimą pašalinti L. Žekonienę 
iš Tėvynės Sąjungos“.

Konservatorių valdyba taip pat 
rekomendavo Vilniaus savivaldybės 
administracijai spręsti, ar L. 
Žekonienė tinka dirbti Karoliniškių 
seniūnijoje UAB "Karoliniškių būstas" 
direktorės pavaduotoja.

Tokį sprendimą konservatorių 

valdyba priėmė "gavusi duomenų“ 
apie L. Žekonienės veiklą bei atsi
žvelgdama į konservatorių Politinės 
tarybos nuomonę, pažymima konser
vatorių spaudos tarnybos pranešime.

Seimo opozicijos atstovė spau
dai Rasa Rastauskienė sakė, kad 
gauti duomenys apie L. Žekonienės 
piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi 
"yra patikimi", tačiau kol kas 
nekomentuojami. Ji sakė, kad tai 
nėra pirmasis atvejis, kai pagal 
"švarių rankų programą" iš 
konservatorių partijos šalinami 
prasižengę pareigūnai. Tačiau tokių 
atvejų nėra daug, sakė R. 
Rastauskienė.
Butas jaunai šeimai - tik po 
200 metu? / l a. Nr 175/

Statybos ir urbanistikos ministrė 
Aldona Baranauskienė teigia, kad 
esant tokiam kreditavimui, koks yra 
šiandien, paskutiniai eilėje įrašyti 
žmonės lengvatinį kreditą gyvenama
jam plotui Įsigyti gaus tik po 200 
metų. "Ministrė teisi. Šiandien per 
mažai skiriama lėšų šiems klau
simams spęsti" - teigė Statybos ir 
urbanistikos ministerijos sekretorius 
Zenonas Mackevičius. Pasak jo, 
anksčiau apie jaunas šeimas nepa
galvota, dabar bandoma pataisyti 
įstatymą, tačiau pataisoms ne visada 
pritariama, nes trūksta pinigų.
Apie Černobylio grėsmę ir 
savo problemas

/Loreta česniene ’Respublika* N r 229 /
"Norime atkreipti pasaulio visuo

menės dėmesį į Černobylio atominę 
elektrinę, nes jei ten pasikartotų 
avarija, ji būtų dar baisesnė už buvu
siąją prieš dešimt metų", sakė Lie
tuvos visuomeninio judėjimo "Černo
bylis" koordinatorius Kęstutis 
Kazlauskas.

Birštone pasibaigė šio judėjimo 
surengta dviejų dienų tarptautinė 
konferencija "Socialinių ir medicininių 
problemų sprendimo raida 
postsovietinėse šalyse", svarstytos ir 
visuomeninių "Černobylio" organi
zacijų perspektyvos, vykdant projek
tą "Dešimt metų po Černobylio".

Konferencijoje dalyvavo visuo
meninių "Černobylio" judėjimų atsto
vai iš Latvijos. Estijos. Azerbaidžano, 
Rusijos, Baltarusijos, Ukrainos, Mol
dovos, Armėnijos, taip pat Kijeve 
įs i kū ru s ios tarptautin ės o rgan izac i jos 
"Černobylio sąjunga" nariai.

Avariją Černobylio AE likviduoti 
padėjo ir daugiau nei 6 tūkst. 
Lietuvos vyrų. Iš 250 jau mirusių 
Lietuvos "černobyliečių" net 30 proc. 

iš gyvenimo pasitraukė savo noru. 
250 pripažintas invalidumas, 11 
tūkst. serga. "Tada į pražūtį mus 
siuntė tuometinės sovietų Lietuvos 
karinis komisariatas. Todėl norime, 
kad mumis rūpintųsi tie, kurie 
susargdino", sakė K Kazlauskas.

"Černobyliečiai“ pageidauja, kad 
Lietuvoje būtų priimtas įstatymas dėl 
socialinių ir medicininių garantijų nu- 
kentėjusiems avarijos likviduotojams. 
Gelbėkite mus nuo visokio 
plauko biurokratų prašo Antanas 
Vitkus iš Palangos - 'Respublika* Nr.229

Artėja rinkimai į Seimą. 
Tūkstančiai kandidatų veržiasi į jį. Į 
valdžią veržiasi ir jau buvę prie 
valdžios lovio, kad ir koks jis būtų - 
įstatymų leidžiamosios valdžios, 
vykdomosios valdžios. Ir veržiasi ne 
tik senieji, bet ir nauji, dar neragavę 
valdžios "ėdalo“.

O kas parašys romaną apie 
Lietuvos valdžios šiukšlyną ir jo žmo
nes. kai prikurta tiek painių ir dar 
painesnių įstatymų, kad tame įstaty
mų šiukšlyne valdžios žmonės gali ir 
suranda ne tik vario laužo, litų ir do
lerių, bet naftos ir aukso gyslas. 
Taigi kas parašys romaną apie 
valdžios šiukšlyną ir jo žmones? 
Kas? Gal akademikas Raimundas 
Rajeckas - buvęs prezidento patarė
jas, vėliau dirbęs ambasadoriumi 
Anglijoje? Gal Kazimieras Uoka - 
buvęs valstybės vyriausiuoju kontro
lieriumi? Ar rašytojas Romas Gudai
tis. jau sukūręs romaną "Chamakio 
eros metai?“ O gal kas nors jau 
rašo?

"Respublika", padėkite. Kol val
džios žmonės kapstosi savo pri
dergtame šiukšlyne, vis ką nors 
atrasdami, mes. paprasti Lietuvos 
žmonės, dūstame nuo įstatymų ir 
visokių poįstatyminių aktų kaitalynės, 
funkcionierių ir visokio plauko 
biurokratų veiklos.
"Miss Europe" išrinkta anglė
'Respublika* Nr. 229

23 metų brite Marie Claire 
Harison Albanijos sostinėje Tiranoje 
vykusiame grožio konkurse buvo 
išrinkta "Miss Europe". M.C. Harison 
yra pirmoji brite per 47 metus laimė
jusi gražiausios Europos merginos 
titulą. Ją išrinko 15 tarptautinės žiuri 
narių, o varžytis jai teko su kitų 37 
Europos valstybių atstovėmis. M. K. 
Harison yra profesionalus modelis iš 
Kliterou (Lankašyro grafystė Didž. 
Britanijoje). Antroji vieta skirta 
baltarusei Jelenai Ščerbak, o trečioji 
- Rusijoje gimusiai Izraelio atstovei 
Kim Rasliakovai.
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Laiškai■■■■■■««■■■■■■■■*
Malonus p. Keri s,
Ačiū labai, kad Jūsų 

nuomone aš būčiau geras 
Lietuvių Sąjungos pirmi
ninkas. Deja, aš tokiu 
nesiryžtu būti. Šaukštai po 
pietų. Ateina laikas kada 
turime žinoti, jog savo vietą 
reikia užleisti jaunesnei 
generacijai, be kurios 
mūsų bendruomenė mirs 
senųjų rankose. 

* * *
Malonus p.Tamošiūnas, 
Aš labai prašyčiau Jus 

dar kartą pakartoti iš savo 
rašinio E.L.Nr.21 sekančius 
sakinius:"-Ne, jiems nerū
pėjo knygų tikrinimas, jie 
turėjo tą padaryti 1992- 
1995 m. laikotarpyje tiems, 
kurie privedė Lietuvių 
namus prie bankroto ir 
išęikvpjo buvusį LNB-vės 
rezervą 105,000 sv. banke"

Jums pagarbiai,
S. Kasparas 

★ ★ ★

Sodybos skyriaus 
valdybos rezoliucijos

Sodybos skyriaus val
dyba atsiuntė sekančias 
rezoliucijas langių kalboje! 
patalpinti "E. L.": 
Following the letters and 
resolutions by DBLS 
Branches we would be 
grateful if you could 
publish Resolutions Agreed 
by the Committee of 
Headley Park Branch on 
Sunday 15th September 
1996:

1. Sodybos skyrius urge 
the Board of Directors to 
buy a House in London as 
soon as is practicable as 
agreed by the Extra
ordinary General Meeting 
held in Nottingham and 
ratified by subsequent 
Board Meetings by ma
jority of Directors and to 
establish firm control of the 
management and running 
of all Houses owned by 
Lithuanian House Limited.

2. Headley Park Skyrius 
wish to place on record its 
full support and confidence 
in K.Tamosiunas as 
Chairman of the Board of 
Lithuanian House Limited 

and E.Šova as director.
3. Sodybos skyrius 

deplore the attempts to 
use Taryba and Londono 
Pirmasis Skyrius to 
undermine demokratic 
decisions of the majority of 
the Board of Lithuanian 
House Limited and the 
Lithuanian Association in 
Great Britain.

19th September 1996
Signed A.J.Millar 

(Secretary Sodybos
Skyrius)

Priedas, atsiųstas buvusios 
DBLS sekretorės:

Pastabą: Noriu paaiškinti, 
kad ši rezoliucija nėra 
Sodybos skyriaus. Šiai 
rezoliucijai pravesti susirin
kimas nebuvo šauktas ir 
neįvyko. Šie sprendimai 
buvo padaryti tik skyriaus 
valdybos (pirmininko, 
sekretoriaus ir.t.t.)

Virginija Juraitė

Atsistatydinimas iš0 
DBLS ir LNB pareigų

Norėčiau informuoti LNB- 
vės akcininkus ir DBLS-gos 
narius, kad aš, Virginija 
Juraitė, nuo šių metų 
spalio mėn.12 d. atsistaty
dinu iš LNB ir DBLS 
direktorių valdybų.

Aš negaliu sutikti kaip 
yra tvarkomi dabartiniai 
LNB reikalai ir negaliu 
priimti kai kurių direktorių 
elgesio. Aš taip pat 
nesutinku su valdybų 
nuomone, kad knygos 
patikrinimui, kurių 
reikalauja Revizijos komi
sija, nebūtų jiems 
suteiktos.

Dar nežinoma ar reikės 
mokėti "capital gains tax", 
o jau valdyba svarsto kitų 
namų pirkimą už 875,000 
plus remontas.

Aš nematau galimybės 
su dabartine valdyba 
nuoširdžiai ir sėkmingai 
dirbti, išskyrus V.Gaspe- 
riene.

Gal grįžčiau vėl j 
valdybas, jai bus išrinkti 
nauji žmonės. Kaip jau 
akcininkai žino, aš 
specialių pareigų LNB-ėje 
dabar neturėjau, kadangi 

norėjau smulkiai susipažinti 
su reikalais, ypač dėl namo 
pardavimo.

Kaip DBLS sekretorė, aš 
norėjau sutvarkyti narių 
sąrašus, narių tautybę ir 
apsimokėjimą, ir sudaryti 
teisingą narių vaizdą. Tame 
reikale mažai man kas 
padėjo. Per paskutinį 
posėdį valdyba nusprendė 
atstatyti mane iš sekretorės 
pareigų.

K.Tamošiuno straipsnis 
"E.L." Nr.21 nustebino 
mane savo neteisingais, 
išgalvotais užmetimais, 
kurie liečia mane. Kas man 
nepriimtina, kada žmogus, 
norėdamas pateisinti savo 
pareigų atlikimą, staiga 
šmeižia mano mama, 
Veroniką Jurienę. Jo 
straipsnis labai ją užgavo. 
Ji visada dirbo, kada buvo 
reikalinga ir jai vadovaujant 
Sodyba pasiekė aukš
čiausią pelningumo lygį. 
Veronika Juriene yra 
žinoma visoje lietuvių 
bendruomenėje kaip 
aukščiausio teisingumo i; 
garbingumo asmenybe.

Toks įžeidimas Jai, 
padarytas LNB pirmininko, 
yra nedovanotinas ir DBLS 
pirmininko neprieštaravi- 
mas tam yra nesupranta
mas. Jei lietuvių visuo
menė mano, kad toks 
K.Tamošiūno ir J.Alkio 
elgesys yra priimtinas ir 
toleruojamas, tada man yra 
gėda būti lietuve.

V.Juraitė

Nedurkime peiliu į 
nugarą •

Dirbant DBLS ir LNB 
centro valdybų nesantaikų 
padangėse, labai graudu 
buvo skaityti DBLS vice
pirmininko laišką DBLS sk. 
valdyboms ir t.t. (E.L. 
Nr.21). Kadangi vicepir
mininkas palietė Sodybos 
reikalus, jaučiu pareigą 
parašyti.

Vėl netekus 1994 m. 
Sodyboje vedėjų ir p. 
Jurienei laikinai perėmus 
Sodybos vedimą kol bus 
surasti nauji vedėjai, 
pasisiūliau jai padėti.

Norėdama daugiau susi
pažinti su Sodybos admi
nistraciniais reikalais, pa
dirbau tenai trumpą laiką. 
Atvirai galiu pasakyti, kad 
tai yra vienas iš sunkiausių 
darbų, kuriuos kada nors 
esu dirbusi. Nuo anksty- 
vaus ryto iki vėlaus vakaro 
visas septynias dienas 
reikėjo rūpintis įvairiais 
reikalais, dar prie to 
išklausyti įvairiausių pata
rimų iš gyventojų, narių, 
svečių ir t.t., taip, kad galva 
sukdavos nežinant kuriuo 
keliu geriausiai eiti.

Labai daug įvertinu p. V. 
Jurienės ir jos pagal
bininkės p. N. Dargienės 
pastangas atstatyti Sodybą 
į gerą pelningumo kelią, 
taip pat jos rūpestingą ir 
teisingą knygvedybą. So
dyboje buvo atrasta daug 
apleistų 'kampų', kuriuos 
reikėjo skubiai tvarkyti, 
valyti, taisyti ir t.t. Visą ta 
darbą p.V.Jurienė ištempė 
beveik 9 mėnesius ir jos 
sveikata tankiai nuken
tėdavo. Finansinių metų 
gale pelnas pakilo virš 
700% palyginant su 
ankstyvesniais metais, pa
rodant visiems kaip reikia 
pelningai vesti Sodybą.

Už tą mes direktoriai 
turime būti labai dėkingi, o 
ne prisėlinę peiliu durti į 
nugarą. paliekant gilią 
žaizdą

Vida Gasperienė
DBLS ir LNB direktorė

Boltonas
A+A Albertas Stasiūnas
Rugsėjo 14 d., sulaukęs 

70 metų amžiaus, mirė 
Albertas Stasiūnas, palik
damas žmoną Adelę ir 
sūnų Algį.

Albertas mažai dalyvavo 
vietinio lietuvių būrelio 
veikloje. Per paskutinius 
kelius metus jo sveikata 
buvo gerokai sušlubavus ir 
jis, tarp kitko, pergyveno 
kelias operacijas ant abiejų 
savo kojų.

) paskutinę kelionę 
Albertą palydėjo nemažas 
lietuvių ir anglų būrelis.

Ilsėkis ramybėje 
Albertai!
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Pirmas muilo receptas
rastas prieš 4500 me

tų. Tais laikais muilą var
tojo tik drabužiams plauti. O antra
jame mūsų eros amžiuje romėnų 
gydytojas K. Galenas nustatė, kad 
muiltas puikiai prausia ir kūną.
Trumpa muilo istorija. 
Kosmetika (gr. kosmetike -puošimome
nas) - priemonės ir būdai žmogaus 
kūnui gražinti.

Savo kūno grožiu rūpinosi jau 
egiptiečiai. Kapavietėse rasti grimo 
puodeliai, indai tepalams, šukos ir 
veidrodžiai byloja, kad Egipte dar 
5000 m. pr. Kr. buvo žinoma daug 
kosmetikos priemonių. Nors ir pil
nos buvo turtingų Egipto damų par
fumerijos bei kosmetikos dėžutes, ta
čiau muilo jose nebuvo. Egiptiečiai 
naudojo tik pastą, turinčią augaliniu 
šarmų. Ją trinant su pelenais, atsi
rasdavo putų.

Kūno priežiūra buvo būtinas ir 
graikų dienotvarkes punktas. Sokra
to mokinys Platonas norėjo kūno 
priežiūrą padaryti valstybines svar
bos reikalu. Medicinos tėvas Hipo
kratas susiejo kosmetika su medici
na ir išrado daug 'grožio receptų". 
Rūpinimąsi kūno švara iš graikų 
per ėmė romėnai. Jie ypač mėgo 
maudynes. Romos pirtys tapo lais
vųjų piliečių susitikimo vieta. Įeida
mas i pirtį, kiekvienas lankytojas 
gaudavo iš ožkos riebalų ir medžio 
pelenų pagaminto muilo. Pirtyje lan
kytojus masažuodavo kosmetikai 
(vergai graikai, išmokyti kūno prie
žiūros darbų: prausimo ir masažo).

Daug muilo europiečiai vartojo ir 
ankstyvaisiais viduramžiais. Tada 
buvo atrastas naujas muilo virimo 
būdas. Žymiausi muilo gamybos 
centrai buvo Alikantė (Ispanijos 
miestas prie Viduržemio jūros). Ve
necija ir Marselis. "Savon de Mar
seille" - pirmasis muilas su firminiu 
ženklu.

Tačiau iš Kryžiaus karų kry
žiuočiai atnešė j Europą ne tik bran
gius audinius bei kvepalus, bet ir 
marą, raupus, cholerą. Dėl prostitu
cijos pirtyse šios ligos greitai plito. 
Todėl maudyklės buvo panaikintos, 
imta vengti vandens kaip ligų platin
tojo. Prasidėjo "kvepėjimo savimi" era.

Renesanso epochoje kūno prie
žiūrai irgi nebuvo skiriama jokio dė
mesio. Plito parazitai, o maudymąsi 
pakeisdavo tualetinis vanduo. Net 
Kotrynos Mediči rūmuose nebuvo 
jokių maudymosi įrenginių.

❖ Muilo vaidmuo ♦>
Ir baroko laikais damos bei po

nai "maudydavosi", tik jkišdami pirštų 
galiukus į kvepiantį vandenį. Ne
švarią odą slėpdavo po storu pudros 
sluoksniu, raudonais skruostų 
dažais. Tai turėdavo suteikti žydin
čią išvaizdą. Tik apie 1830 m. imta 
rūpintis ne talijos lieknumu, o kūno 
priežiūra. Vėl buvo prisimintas mui
las. Kūną ištrindavo muilu, švariai 
nuprausdavo. švelniai iškvėpindavo.

Nuo tol kūno priežiūra be muilo 
neįsivaizduojama. Ir šiandien muilas 
-pagrindinė kasdienio švarinimosi 
priemonė, puikiai pašalinanti nešva
rumus. riebalus ir suragėjusias odos 
ląsteles.

Muilo gamyba. Pramoniniu 
mastu Europoje muilą pradėjo 
gaminti XV amžiuje.

Ilgą laiką muilas buvo verdamas 
mažose amatininkų muilo viryklose. 
Katiluose kunkuliuodavo riebalų ir 
šarmo, gaunamo iš medžio pelenų ir 
gesintų kalkių, mišinys. 1791 m. 
šarmą pakeitė prancūzo N. Le 
Blanko atrasta soda. Dėl to muilo 
gamyba stipriai išsiplėtė. Padidėjęs 
tropikų aliejų (kokoso, palmių) 
įvežimas skatino tolesnį muilo 
gamybos plėtimąsi.

Lietuvoje pirmosios muilo 
dirbtuvės įsteigtos XIX amžiaus 
pradžioje. 1900 metais Vilniaus ir 
Kauno gamyklėlėse ypač daug buvo 
gaminama skysto muilo.

Kosmetikos priemonių gamyba 
ypač išsiplėtė po Pirmojo pasaulinio 
karo. Buvo atidaryti pirmieji kosme
tikos institutai. Kosmetikos specia
listai tobulino muilo gamybą, kūrė 
naujas rūšis. Tačiau nuo muilo nuo
viro iki gatavos produkcijos praeida
vo 4 - 5 dienos. Tik 1938 m. vienai 
amerikiečių firmai pirmą kartą pavy
ko pagaminti muilą per 24 valandas.

Toks nepertraukiamas muilo 
gamybos būdas dabar daugelyje 
muilo fabriku visiškai automatizuotas 
ir valdomas kompiuteriais.

Pagrindinės muilo žaliavos - 
įvairūs gyvuliniai (lajus, lydyti kiaulės 
taukai), augaliniai (kokoso, palmių, . 
alyvų aliejus) riebalai, sintetinės rie
biosios rūgštys ir šarmai. Jos tam 
tikru santykiu sumaišomos su natrio 
bikarbonato (geriamosios sodos) 
šarmais ir greitaeigiame maišytuve 
emulguojamos bei homogenizuo- 
jamos (daroma muilo emulsija).

Muilų įvairovė. Muilų pa
siūla didžiulė. Paprastai muilas 
skirstomas j ūkišką, tualetinį ir 

specialųjį (pavyzdžiui, gydomąjį).
Ūkiškas muilas (kietas, padžio

vintas) vartojamas namų ūkio reika
lams (skalbti drabužius, plauti 
paviršius). Jis gaminamas iš sukie
tintų riebalų (saulėgrąžų, medvilnės, 
sojos aliejų), sintetinių riebiųjų 
rūgščių, nesukietintų aliejų, kanifo- 
lijos. Jo tirpale yra truputis laisvo 
šarmo, kuris skalbiant ėda vilną ir šil
ką. Dėl to šių audinių geriau ūkišku 
muilu neskalbti.

Tualetinis muilas (kietas) 
gaminamas iš geresnių riebalų 
(lajaus, kiaulės taukų, kokoso alie
jaus), sintetinių riebiųjų rūgščių, j jį 
pilama geros kokybės natūralių ar 
dirbtinių kvepiančiųjų medžiagų ir 
kitų priedų. Muilo tirpalas būna šar- 
miškas. prausiantis truputį dirgina 
odą. Todėl į kai kuriuos muilus de
dama riebinančių priedų (lanolino, 
maitinamojo kremo). Tokiame muile 
yra apie 70-80 proc. apsauginių rie
balinių rūgščių. Į kai kurių muilų 
sudėtį įeina šveičiančios dalelytės, 
kurios gerai pašalina negyvas odos 
ląsteles. Tokie muilai vadinami ma- 
sažiniais. Į vaikiškus muilus . kad jie 
mažiau dirgintų odą, be lanolino, dar 
dedama boro rūgšties.

Skystas tualetinis muilas verda
mas iš saulėgrąžų, kalendros ir ko
koso aliejų, kalio šarmų, vandens, 
spirito, glicerino ir kvapiųjų 
medžiagų.

oooooooo
Kodėl muilas blogai putoja?
• Tai priklauso nuo vandens 
kietumo. Jei vanduo nukalkintas 
(filtruotas), muilas stipriai putoja.
• Muilo putos gali nesusidaryti ir 
dėl to, kad rankos buvo išteptos 
kremu ar losjonu.
Kodėl skilinėja?
• Paprastai suskyla vonioje laiko
mas muilas, nes jis nuo sauso oro, 
aukštos tempertūros labai greitai 
džiūsta.
• Jei retai muilą vartojame, jis taip 
pat skilinėja.
Kodėl dingsta kvapas?
• Didelis muilo gabalas kvepia 
stipriau negu mažas. Mažėjant mui
lo gabaliukui, kvapas irgi silpnėja.
• Gal nusipirkote prastos kokybės 
muilą? Geros kokybės muilai visada 
išlaiko kvapą.
Audronė Svetakaitė/Edita Kalendraitė 
’Laima* 3/96
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Lietuvos finansai išeivio 
akimis Henrikas Vaineikis

Praėjusią vasarą Lietuvos 
spaudoje pasirodė keli straipsniai, 
klausianti, kodėl užsienio investuo
tojai nepasitiki mūsų šalimi. Mes 
nekalbame apie vakarų bankus arba 
Tarptautinį valiutos banką, iš kurių 
Lietuva visą laiką skolinasi pinigus, 
bet mes klausiame kodėl užsienio 
firmos nenori investuoti savo kapitalo 
mūsų krašte. Toks investavimas 
reikštų naujus fabrikus, įmones, 
pagerėjimą žemės ūkyje, kas ne
tiktai duotų mūsų žmonėms 
aukštesnį gyvenuimo lygį, bet ir 
sumažintų bedarbių eiles.

Užsienio investuotojai galvoja, 
pateisinamai, kad jų investuotas 
turtas Lietuvoje yra nesaugus. Jis 
visą laiką keičiasi - pinigai, kitoks 
materialinis turtas pavirsta akcijomis, 
o akcijos Lietuvos įstatymais nėra 
pakankamai apsaugota turto forma. 
Spekuliantai ir panašaus būdo 
verslininkai, pasinaudodami akcinin
kų neišmanymu arba labai dažnu 
informacijos trūkumu, sugeba 
pakeisti bendrovės proporcijas 
akciniame kapitale. Tokiu būdu 
akcijų verte krinta ir realus turtas 
pereina į kitas, dažnai tik kelias 
rankas. Antras akcijų nuvertinimo 
būdas yra dirbtinis įmonių 
nuvarymas į bankrotą. Faktinai 
bankrotas turto nesuvalgo, 
nesunaikina. Jeigu fabrikas arba 
kokia kita įmonė stovėjo prieš 
bankrotą, tai ji stovi ir po. bet akcijų 
arba to fabriko vertė nukrenta ir tuo 
būdu sudaro patogias sąlygas 
turtingiems žmonėms arba jų 
grupėms perimti nuvertintą įmonių 
turtą.

Kita didelė investicijų kliūtis yra. 
taip Lietuvoje vadinama šešėlinė 
ekonomika - mūsų užsienyje 
gyvenančių akimis tai yra 
paprasčiausias sukčiavimas. 
Įmonėse yra dažnai vedamos dvi 
buhalterijos knygos - vienos rodo 
tikrą įmonės padėtį, kitos tiktai tai, 
kas yra skelbiama valstybei ir 
akcininkams. Tikras pelnas yra 
nerodomas, akcininkams dividendai 
nemokami. Įmonės dažnai rodo 
valstybei kad jos moka daug 
mažesnes algas negu tikrovėje ir 
tokiu būdu išvengia didesnių 
mokesčių. Tokie mūsų biznieriai 
išmoko gauti naudą ne per 
dividendus. Tokia padėtis užsienio 
verslininkams yra nepriimtina.

Sužinoti kas tokiose įmonėse

t u ropos Lietuvis Nr. 22

tikrai darosi yra reikalingas 
nepriklausomas auditas, patikrini
mas. Akcininkai, žinoma, turi teisę 
tokio audito reikalauti ir toks 
patikrinimas turėtų būti vedamas 
nepriklausomų specialistų. Tik tokio 
nepriklausomo patikrinimo išvados 
akcininkams parodytų, kaip 
panaudojami įmonės pinigai ir koks 
yra tikras įmonės pelnas. Neprityrę 
akcininkai tokio audito nereikalauja, 
o jeigu jis ir yra reikalaujamas, 
įmonės vadovai stengiasi jo išvengti. 
Ir dar blogiau - ar po daugelio 
Lietuvos bankų chaoso būtų iš viso 
galima tokių sąžiningų audito 
specialistų surasti ir, jeigu jie ir būtų 
surasti, ar mūsų žmonės jais 
patikėtų. Mums užsienyje yra labai 
aišku, kad užsienio investitorius 
tokiems sukčiams verslininkams 
savo pinigų neduos.

Didžiausia bėda, kad ir pačių 
lietuvių pasitikėjimas savo bankais ir 
įmonėmis yra smarkiai sukrėstas. 
Po visų bankrotų šiandien yra 
teigiama (Lietuvos Aidas nr.170), kad 
per visus subankrutavusius bankus 
buvo prarasta pusantro milijardo litų, 
per investicines bendroves - daugiau 
kaip 4 milijonai Vokietijos markių, 
per investicines bendroves iš 
akcininkų buvo įvairiais būdais 
pasisavinta apie 737 milijonai litų ir 
dėl tokios bendrovių veiklos 
nukentėjo daugiau kaip 57 
tūkstančiai Lietuvos gyventojų. 
Greičiausiai ne vienas "E.L." 
skaitytojas yra girdėjęs, kad ar jo 
giminės ar pažįstami yra praradę ar 
daugiau ar mažiau savo santaupų ar 
kitokių investicijų.

Skolintis pinigų iš užsienio nėra 
blogai, jeigu tokie pinigai yra 
investuoti į kokias sritis, kurios 
duoda pajamų. Tokios pajamos ne
tikai įgalina atmokėti paskolas, bet 
gali mokėti palūkanas, gali duoti 
pelno. Iki šiol tokios užsienio 
paskolos yra gaunamos su valstybės 
garantija bet. deja, iki šiol valstybė 
neturi efektyvios kontrolės kaip 
verslininkai tas jiems duodamas 
paskolas panaudoja.

Negalima žmonių kaltinti, kad jie 
galvoja, jog Lietuva yra prasisko
linusi ir kad jie nieko gero iš to 
nemato. Ypatingai kai šį pavasarį 
Lietuvos spauda kalbėjo apie "10 
milijardų dolerių pastolos" aferą. Jos 
iniciatorius buvo ir greičiausiai tebėra 
’Tauro" banko prezidentas Gedanijus 
Knopliovas (argi lietuvis?) ir į kurią 
buvo įsivėlęs vienas kitas valdžios 
pareigūnas. Kadangi milijardas yra 

tūkstantis milijonų, tai net plaukai ant 
galvos stojasi, kai Konopliovas 
norėjo užtraukti dešimt tūkstančių 
milijonų skolą - ne rubliu, ne litų, bet 
JAV dolerių.

Kartais sunku suprasti, kaip tie 
mūsų finansininkai Lietuvoje galvoja. 
Visai neseniai mūsų vyriausybė iš 
anglų bendrovės "Merryl Lynch 
International" pasiskolino 200 
milijonų litų ("LA." Nr.185). Anglų 
bendrovė pareikalavo labai didelių 
23% palūkanų, kurios mūsų valstybei 
kainuos apie 50 milijonų litų. Dar 
blogiau, kad iš tos paskolos valdžia 
perskolino Valstybiniam komerciniam 
bankui 90 milijonų litų tiktai už pusę 
tų palūkanų (apie 15%). Tai yra tikra 
finansinė nesąmonė ir pasidaro 
neaišku kas - bėda ar korupcija - 
pastūmėjo vyriausybę šitaip elgtis.

Kalbant apie skolas gal būt reikia 
paminėti, kad š.m. rugsėjo 16 d. 
Lietuvos skola užsieniui buvo beveik 
keturi milijardai (3.967 mlrd.) litų ir 
Finansų ministerija prognuzuoja. kad 
metų pabaigoje valstybės skola 
užsieniui viršys 5 milijardų (5.176 
mlrd.) litų o kitais metais ji pakils 
netoli 6 milijardų (5.76 mlrd). Sunku 
Įsivaizduoti, kaip tie Lietuvos finan
sininkai naktimis miega milijardais 
praskolinę mūsų Tėvynę.

Dauguma mūsų gimeme ir 
užaugome Lietuvoje, ant kurios 
didesnių sidabrinių monetų 
krašteliuose buvo išgraviruota Tavo 
gerovė - Tautos gerovė". Jeigu tų 
laikų mūsų Lietuva turėjo skolų 
užsienyje, ji tikrai jų neskaičiavo 
milijardais.

W

Nottingham© DBLS skyriaus 
moterys ruošia
Rudens balių 

lapkričio 9 d., 17.30 vai. 
Latvių klube, 1a Standhill Road, 

Carlton, Nottingham.
Įėjimas £5.00 

Norintieji dalyvauti kreipiasi į 
F. Damaševičienę iki lapkr. 3d.

1*0115 9505686
W

★★★Londone yra dvylika požeminių 
upių, kurių viena po buvusiais 
Lietuvių namais.
★★★Didžiausia žiurkių koncentracija 
yra po Parlamento rūmais.
★★★Londono transporte kasmet 
pametama apie 75 tūkst. lietsargių.
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LONDONAS
A+A Edvardas Šimelis

Evardas Šimelis, gimė 1918 m. 
sausio mėn. 3 d. Paliečių km., 
Pokruojo vai. Mirė 1996 m. rugpjūčio 
mėn. 15 d. sulaukęs 78 metų.

Lietuvoje liko sesuo Liucija ir kiti 
giminės. Anglijoje buvo vedęs, susi
laukė vienos dukters, kurią nuo ma
žens užaugino britų šeima ir jokių ry
šių su dukra neturėjo. Žmonai mirus 
keliolika metų anksčiau, gyveno 
vienas.

1940 m. pavasarį pašauktas į 
Lietuvos kariuomenę atlikti privalomą 
tarnybą. Tarnybą baigė 1947 m. 
Anglijoje. Aprašyti Edvardo nueitą 
kelią neužtektų keliolika laikraščio 
puslapių. Edvardas, turėdamas gra
žų balsą, tuoj įsijungė į orga
nizuojamą karių chorą Italijoje.

Atvažiavęs į Angliją 1946 m. ir 
1947 m. išėjęs j civilinį gyvenimą, 
tuoj vėl įsijungė į organizuojamą 
chorą Londone. Dainavo vyrų 
mišriam chore, vyrų oktete, taip pat 
dirbo vaidybos grupėje tol kol 
sveikata leido. Palydėti Edvardą į 
paskutinę kelionę, susirinko gražus 
būrys draugų bei pažįstamų.

Gedulingas pamaldas atnašavo 
kun. dr. Sakevičius. Nors ne visi 
choristai galėjo dalyvauti, bet gražiai 
pagiedojo lietuviškas giesmes, 
Vincentui O'Brien giedant ir pritariant 
vargonais. Po pamaldų Edvardo 
kūnas palydėtas j East Londono 
krematoriumą. Paskutinį atsisvei
kinimo žodį tarė J. Černis.

Visais laidotuvių reikalais rūpi
nosi J. Černis, K. Blažys, padedant 
Z. Jurui. Po apeigų visi buvo pa
kviesti j senąjį lietuvių klubą Victoria 
Park Road užkandžiams.

Kun. Sakevičiui sukalbėjus 
maldą ir palaiminus stalus, visi 
susėdo prie V. Jurienės ir padėjėjos 
M. Kačinienės puikiai paruošto 
maisto, valgydami dalijosi mintimis, 
praleisdami kelias valandas.

Padėkos žodį tarė J. Černis, 
dėkodamas šeimininkėms už puikų 
maistą, Z. Jurui už pagalbą, kun. 
Sakevičiui už pamaldas ir visiems 
dalyviams.

Ilsėkis ramybėje mielas Edvardai 
šioj svetingoj saloj, kur dirbai ir 
gyvenai netoli 50-šimts metų. O 
mes, kurie dar likę, melšime 
Aukščiausiąjį, kad tavo vardą įrašytų 
į Gyvybės knygą.

J. Černis
LEIGH
A+A Augustinas Gramauskas

1996m. rugpjūčio mėn. 2d. buvo 

palaidotas Augustinas Gramauskas 
šeimos kapo vietoje, Leigh kapinėse. 
Galbourno Visų Šventųjų bažnyčioje 
mišias celebravo du kunigai: Kan. V. 
Kamaitis ir anglas kunigas. į 
laidotuves atvyko nemažas būrys 
lietuvių iš Leigh, Ashton ir Haydock. 
Taip pat buvo daug ir anglų. 
Bažnyčia buvo pilna.

Velionis, skrisdamas Lietuvon iš 
Mančesterio, gavo priepuolį ir 
Kopenhagos ligoninėje už poros 
dienų (liepos 22d.) mirė.

Augustas, gimęs 1923 m. 
Lietuvoje, Nausodės kaime, Sedos 
paš. į Angliją atvažiavo iš Vokietijos 
1947 m. Gyveno Golbourne, dirbo 
anglių kasyklose.

Augustas paliko liūdinčius du 
sūnus ir keturias dukras.

Jis priklausė DBLS Leigh skyriuje 
ir paskutiniuosius tris metus buvo 
Leigh skyriaus pirmininkas.

Tebūna tau, Augustai, būna 
ramu ilsėtis Anglijos žemėje.

A. Gudelis

Smurtas prieš menininką
Šią vasarą Kauno meno pasaulį 

sukrėtė žinia, kad žinomą Kauno 
tapytoją, 38-rių metų Antaną 
Obcarską, chuliganai užsipuolė jo 
dirbtuvėje ir dėl 20 litų primušo ir 
sudaužė akinius, kurių stiklai įlindo 
jam į akį.

Šią informaciją atsiuntė jo 
tolimas giminaitis, Stasys Obcarskas, 
gyvenantis Anglijoje. Jis atsivežė 
Antaną čia ir savo pinigais jau 
padarė vieną operaciją, kuri kainavo 
£3,300. Antano regėjimas jau taisosi, 
bet dar bus reikalinga viena ar dvi 
operacijos. Paprašė atspausdinti 
"E.L." jo prašymą:

GUNNEL TRAVEL SERVICE LTD 
Offer the following air-fares 

to Vilnius
from Heathrow

Lithuanian Airlines £250.00
Austrian Airlines £255.00
SAS £255.00

from Manchester/Newcastle £310.00
from Glasgow £320.00

all above prices do not include Departure Tax
or Travel Insurance (not compulsary)

For further information and bookings, please contact
Gunnel Travel Service Ltd.

45 Woodthorpe Road, Hadleigh, Suffolk IP7 5JB
Tel.: 01473 828855 Fax: 01473 828866

Pagalbos prašymas
Antanas Obcarskas, 38 metų 

amžiaus dailininkasAapytojas buvo 
chuliganų užpultas Kaune birželio 
mėn. Jo dešinė akis buvo žiauriai 
sužalota. Jis nebegali užsiimti savo 
darbu - tapyba. Po trijų operacijų 
Kaune daktarai jam patarė ieškoti 
specialistų užsienyje. Po pirmos 
operacijos Londone jau atsirado 
viltis, kad regėjimą gal ir galėtų 
atgauti, bet tam dar reikės vienos ar 
dviejų operacijų, kurios yra brangios.

Nuoširdžiai prašau tautiečius 
padėti finansiniai, pagalbą siunčiant: 
S.Obcarskas, 9 Constantine Way, 
Bancroft Park, Milton Keynes MK13 
ORA, England. Nuoširdžiai dėkoju,

Stasys Obcarskas, 
operacijų organizatorius.

Uždaro katalikų televizijos ir 
radijo stotis /Vatikano žinios/

Rugsėjo 15 d. Libane baigėsi 
penkis sekmadienius vykę parlamen
to rinkimai. Laimėjo musulmoniškos 
partijos. Daug krikščionių rinkimus 
boikotavo dėl naujo neteisingo ir 
krikščionių partijas diskriminuojančio 
rinkimų įstatymo. Krikščionių 
elektoratas buvo suskaldytas taip, 
kad nė viename regione negalėjo 
būti išrinkta krikščionių dauguma. 
Tokiai tvarkai tuoj pat pasipriešino 
Libano katalikų maronitų bažnyčia, 
tačiau jos pagalbos šauksmo niekas 
neišgirdo.

Vos pasibaigus parlamento rin
kimams, valdžia uždarė 50 privačių 
televizijos ir 150 radijo stočių.

į panaikinamų stočių sąrašą 
pateko visos katalikų televizijos ir 
radijo stotys.
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Lietuvių kronika
AUKOS SPAUDAI

B. Benikeraitis 10.00 sv.
LONDONAS
Padėka vaikų fondui

Labai norime padėkoti Britų-Lietuvių 
vaikų fondui už dovanas mūsų vaikams. 
Ypač dėkingos už batelius ir šiltus 
rūbelius. Rugsėjis, daug vaikų turinčiai 
šeimai, labai sunkus. Reikia po vasaros 
batų, sąsiuvinių, pieštukų, leidžiant i 
mokyklą ne vieną, o 5 vaikus. Te saugo 
Jus Dievas. Ačiū.

L.Čaplinskienė, 7 vaikų mama, E. 
Chodorovič 10 vaikų mama, N. 
Stankevičienė 7 vaikų mama, ir kt.
DERBY
Tautos Šventės minėjimas

Rugsėjo mėn. 22 d. DBLS-gos Derby 
skyrius minėjo Tau tos šventę ukrainiečių 
klubo patalpose

J. Levinskas, skyriaus pirmininkas, 
pasveikino susirinkusius ir svečius: LNB- 
vės pirmininką K. Tamošiūną, V. 
Gaspe rienę, E. Šovą su žmona, "E. L." 
redaktorių H. Gaspe rą ir iš kitų 
apylinkių narius ir svečius.

J. Maslauskas buvo pakviestas Tautos 
šventės ir Šventos Mergelės Marijos 
gimimo šventės proga tarti žodį, kuri 
pradėjo "O skambinkite per amžius 
vaikams Lietuvos...” Šie žodžiai 
primena mums, karo audrų išblokštiems 
išTėvynės, gyvenatiems išeivijoje, minint 
tautines ir valstybines šventes, kad 
ieškojome šviesesnių mūsų istorijos 
momentų, kurie stiprintų tautos ryžtą 
pakelti okupacinę vergijos naštą. Taip 
pat ieškojome momentų, kurie jungtų 
lietuviškos išeivijos pastangas pagelbėti 
pavergtiems broliams ir sesėms Tėvy
nėje. Po daugel metų sulaukėme savo 
troškimo - laisvės ir nepriklausomybės 
Lietuvai.

Prelegentas sustojo tolimos mūsų 
tautos ir didžiųjų kunigaikščių praeityje. 
Yra sakoma, kad didis žmogus kaip ir 
didi idėja nemiršta. Tad ir Vytautas 
Didysis mums tapo heroizmo 
švenčiausia dvasia. Ji nušvito 20-to 
šimtmečio pradžioje Vasario 16-osios 
Aktu ir po 50 metų okupacijos, 1990 
kovo 11d. Šiandien lietuviai gali 

didžiuotis - "Lietuviais esame mes gimę, 
lietuviais norime ir būt! Tą garbę 
gavome užgimę, jai ir neturime leist 
pražūt!”

Oficialioji dalis baigta himnu.
J. Levinskas informavo apie dabartinę 

padėtį, liečiančią Lietuvių namų par
davimą ir naujų namų pirkimą ir jų 
reikalingumą mūsų bendruomenės veik
loje. LNB direktorius K. Tamošiūnas 
palietė kelis svarbius reikalus, lie
čiančius suvažiavimo nutarimus, 
spaudoje nepagrįstus išmetinėjimus - 
grasinimus už pašvęstas ilgas darbo 
valandas.

E. Šova, tik grįžęs iš Lietuvos, išsamiai 
papasakojo apie Lietuvoje artėjančių 
rinkimų eigos ir balsavimo procedūrą ir 
dabartinės gyvenimo eigos padėtį. V. 
Gasperienė, direktorių iškeltus 
komentarus ir pasisakymus aiškino, kad 
mes turime matyti ir kitą medalio pusę.

J. Levinskas paskelbė valdybos 
padarytas rezoliucijas, kurias skyriaus 
nariai priėmė. /E.L.Nr.21/

J. Maslauskas LSS ir stovyklautojų 
vardu išreiškė padėką DBLS-gai ir 
LNB-vės valdybai ir jos pirmininkui K. 
Tamošiūnui už didelę lėšų paramą 
stovyklai globojant Lietuvos skautus. 
Padėka pareikšta J. ir B. Levinskams už 
gražų priėmimą ir dovanas Lietuvos 

LITHUANIAN AIRLINES

HEATHROW - VILNIUS 
DIRECT BY BOEING 737

5 TIMES WEEKLY

Monday, Tuesday, Saturday departure at 4.15 pm
Wednesday departure at 5.00 pm
Thursday departure at 3.30 pm

Ask your travel agent or call
LITHUANIAN AIRLINES Phone 0181 759 7323;

Fax 0181 745 7346.

skautijos nariams suteikas stovyklavimo 
metu. Prisiminta visi užsitarnavę 
skautiškos idėjos rėmėjai. K. 
Tamošiūnui įteikas LSS-gos 75-čio 
sukakties rėmėjams "Ačių” ženklas.

Po visų iškilmių ir diskusijų svečiai 
buvo pavaišinti A. M. Tirevičių paruošta 
kavute. Įvyko loterija padengti išlaidas. 
Svečiams išvykus skyriaus valdyba turėjo 
pasitarimą, kuriame dalyvavo: J.ir B 
Levinskai, A. ir M Tirevičiai ir J. 
Maslauskas. Nutarta sekančiais metais 
atžymėti Vasario 16-tos minėjimą 1997 
vasario mėn. 16d., sekmadieni 
ukrainiečių klubo patalpose.

Padėka reikšta DBLS ir LNB centro 
valdybos nariams ir iš toliau atvykusiems 
nariams. Ypatinga padėka reiškiama 
dosniai parėmusiems fantais loteriją J. 
B. Levinskams, kurie iš savo santaupų 
padengė visas kelionių išlaidas.

J. Maslauskas 
PAMALDOS
Londone

Šv. Kazimiero bažnyčioje sekmadie
niais 9.00 ir 11.00 vai.
Nottinghame

Aušros Vartų Marijos Židinyje šiokia
dieniais 8 vai., sekmadieniais ir šventa
dieniais 11.15 vai.
Mančesteryje spalio 27 d., 12.30 vai. 
Bradforde lapkričio 3 d., 12.30 vai. 
Eccles lapkričio 10 d.,12.15 vai
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